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1. INTRODUCCIÓ
El PLC és un document que regula la normalització lingüística en el marc del Projecte Educatiu del
Centre. És, per tant, l’instrument que, d’acord amb els objectius del PEC, dissenya un procés i preveu
unes actuacions per vetllar per la normalització lingüística. Dins el projecte que ara iniciam, entenem
normalització lingüística com el procés que fa possible estendre l’ús de la llengua a tots els àmbits i
funcions comunicatives del centre.
El paper del centre escolar, com a nucli de formació i com a referent cultural, ha de proporcionar a
l’alumnat el marc adequat perquè les mancances lingüístiques en els àmbits social, cultural i familiar
siguin compensades.
Per tant, el PLC ha de plantejar-se forçosament la necessitat de convertir el centre educatiu en un
entorn lingüístic generador, estimulador i, en bona mesura, compensador de situacions comunicatives
en la llengua pròpia de les Illes Balears per tal de propiciar, des de la quotidianitat de la vida escolar,
conductes lingüísticament normals i contribuir a desvetllar actituds positives i compromeses amb l’ús
normal de la llengua catalana, des del respecte més absolut als drets lingüístics individuals.
Pel que fa al marc legal que empara el següent projecte cal esmentar aquests decrets i ordres:
-

Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes Balears.

-

Decret 92/1997 de 4 de juliol, que regula l’ús i l’ensenyament de i en llengua catalana, pròpia de
les Illes Balears (conegut com a Decret de Mínims).

-

Ordre del Conseller d’Educació, Cultura i Esports, de dia 12 de maig de 1998, per la qual es
regula els usos de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a llengua d’ensenyament
en els centres docents no universitaris de les Illes Balears.

-

Decret 125/2000 de 8 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació general de l’ensenyament
d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria a les Illes Balears.

-

Article 71, Projecte Lingüístic del centre, del BOIB de 5 d’octubre de 2002 (Núm. 120), que
estableix que al PLC ha de quedar definit el català com a llengua vehicular, el currículum integrat
i l’atenció específica d’alumnes d’incorporació tardana, entre d’altres temes.

-

Decret 11/2005, pel qual s’estableix el currículum de l’Educació Secundària Obligatòria a les Illes
Balears, BOIB de 16 d’octubre de 2005. L’article 9 regula la presència de la llengua catalana en
l’ensenyament.
Per elaborar el PLC tenim en compte aquestes orientacions, recomanades pel Departament de
Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB:
1. La llengua catalana, com a llengua pròpia de les Illes Balears, ha de ser la llengua pròpia de
l’ensenyament.
2. L’aprenentatge de la llengua catalana ha de ser l’eix vertebrador de les llengües al centre i la
base de l’adquisició de capacitats en totes les llengües curriculars.
3. El PLC ha de ser coherent amb els plantejaments educatius globals que regeixen el centre.
4. La normalització del centre és un component més de la normalització de la societat. El centre
ha de convertir-se, en la mesura de les seves limitades possibilitats, en un element
normalitzador de l’entorn.
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5. El PLC, elaborat amb participació de tots els estaments que integren la comunitat escolar, ha
de ser el resultat d’un consens màxim, aconseguit per procediments persuasius i no
coercitius, entre tots els elements personals que conflueixen en el centre. Per aquests motius
el seu caràcter de compromís vinculant de tot el personal adscrit o amb relacions de
dependència al centre és ineludible.
6. Entre els elements concrets mínims que ha d’observar qualsevol PLC a les Illes Balears hi ha
de constar: l’entorn, l’administració, la presència externa, la docència i algunes disposicions
excepcionals.

2. TRACTAMENT DE LLENGÜES
Per tal d’assegurar la competència lingüística de l’alumnat en les dues llengües oficials en acabar els
estudis obligatoris, s’estableix l’ús de la llengua catalana com a vehicular de l’ensenyament.
Tanmateix, el castellà, com a llengua oficial que han de dominar també els alumnes, és present
també, com a llengua vehicular, en l’ensenyament aprenentatge d’algunes àrees.
A més, les llengües estrangeres que, de cada vegada més, són font d’informació i vehicle d’expressió
per a l’alumnat i el professorat, i les llengües clàssiques, en tant que font d’informació i vehicle
d’aprenentatge, són molt importants, també, dins el procés d’aprenentatge de l’alumnat i entenem el
seu ensenyament en relació a les dues oficials, tal i com detallam a continuació.
Llengües clàssiques.
L’ensenyament de la llengua és el nucli central i prioritari de la nostra matèria, d’acord amb objectius
com ara la reflexió sobre els elements que conformen les llengües i la relació de components
significatius de les llengües clàssiques amb les modernes, en especial la llengua de l’alumne, o
l’ordenació dels conceptes lingüístics propis i l’establiment de relacions entre àmbits lingüístics
diversos per tal de desenvolupar las estructures lògiques de l’alumnat i millorar les seves comprensió i
expressió oral i escrita.
Convé estimular els estudiants que s’habituïn a preguntar-se el perquè dels fenòmens, generals i
particulars, que intervenen en el naixement, el desenvolupament i la desaparició d’una llengua. Les
llengües clàssiques, així, són bons instruments per estimular la reflexió sobre la llengua pròpia, i
acabar de fixar-ne les nocions gramaticals, ja que la comprensió d’un text implica, quasibé sempre,
un exercici de traducció més o menys conscient. L’estudi del llatí i el grec pot servir, a més, per
reforçar el coneixement etimològic no sols de la llengua pròpia, sinó també d’altres llengües,
romàniques i no romàniques. L’etimologia justifica la grafia i el significat de les paraules i reforça la
base dels coneixements lingüístics i culturals.
La traducció dels textos clàssics facilita la reflexió sobre la llengua llatina o grega i sobre la llengua de
l’alumnat, ja que la traducció és sempre un exercici de comparació. Aquest procés esdevé una de les
característiques singulars de l’aprenentatge de les llengües clàssiques. La traducció fomenta el rigor
en l’anàlisi sintàctica, el treball del lèxic, la puntuació, etc. Cal recordar l’existència de textos clàssics
que fan referència directament o indirecta a les Illes Balears; és evident que seran especialment
interessants a l’hora de connectar el món clàssic amb el món de l’alumnat.
És feina dels professors de clàssiques fer que l’alumne arribi a la conclusió que les llengües, la
literatura i la cultura clàssiques han perllongat la seva influència en el temps i han esdevingut un
model imitable per a generacions posteriors; que el coneixement del món clàssic és una de les claus
per interpretar els esdeveniments històrics posteriors i fomenta, a més a més, el sentiment de
pertinença a la unitat política, social i cultural que és Europa, la base de la qual es troba al món
clàssic, amb actituds de tolerància i respecte cap als seus diferents pobles i els d’altres zones del
món.
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Llengües estrangeres.
L'aprenentatge d'una llengua estrangera és bàsic per entendre i relacionar-se en el món modern. El
coneixement d'un idioma estranger proporciona a més a més, apart de la possibilitat de comunicar-se
amb parlants molt diferents, eines per aprofundir en el funcionament de les llengües en general i en
la pròpia en particular.
L'estudi d'anglès i alemany comporta la incorporació de tècniques de treball, de materials i activitats
diverses en la metodologia didàctica que responguin a models flexibles. Aquests models s'han de
adequar a la diversitat d'alumnat tant pel que fa als processos d'aprenentatge com pel que fa a les
aptituds, interessos i actituds.
Ens basem en una concepció constructivista de l'aprenentatge escolar, és a dir, en la construcció del
coneixement. L'aprenentatge no es produeix per la interiorització de significats externs sinó per la
construcció de models mentals propis; el significat és construït per la persona que actua sobre
l'objecte. Tot nou coneixement assolit configura en la persona una nova xarxa de relacions
conceptuals i la col·loca en una nova situació des de la qual continua el seu desenvolupament.
L'alumnat és el centre del procés d'aprenentatge i el professorat és el referent lingüístic al seu abast
que els guia i els facilita aquest procés de construcció creativa. Les activitats que el professorat
proposi han de permetre la intervenció activa de l'alumne/a; han de potenciar l'activitat reflexiva, de
presa de decisions i de recerca. Sempre utilitzant la llengua estrangera com a llengua vehicular, s'ha
d'intentar que cada alumne utilitzi el que ja sap, comprovi les seves hipòtesis i avanci en
l'aprenentatge de la llengua.
Projecte portfolio
El nostre centre duu a terme el programa “Portfolio europeu de les llengües”, un programa que té
com a objectiu sensibilitzar l’alumnat respecte l’aprenentatge de llengües i la realitat plurilingüe i
pluricultural en què viu. (Veure annex 6.5)
3. OBJECTIUS DEL PLC: TRACTAMENT DE LA LLENGUA CATALANA AL CENTRE.
El Projecte lingüístic té com a objectiu fonamental aconseguir que tot l’alumnat assoleixi, en acabar el
període d’escolarització obligatòria, la competència lingüística en català i en castellà i, almenys, en
una llengua estrangera.
Qualsevol objectiu que sigui proposat en aquest projecte haurà de partir d’una anàlisi prèvia del
context sociolingüístic de l’institut (punt 4 d’aquest document). El PLC tractarà d’oferir les mesures i
solucions adients en funció de les mancances o problemes específics que presenti el centre, extrets a
partir dels resultats d’aquesta anàlisi prèvia.
Entorn administratiu: tota la retolació del centre serà en català.
Relacions externes: tots els actes públics organitzats pel centre i les informacions que es
publiquin als mitjans de comunicació seran en llengua catalana.
Docència: la llengua catalana és la llengua vehicular de l’ensenyament, a excepció de la
docència de la llengua castellana i de les llengües estrangeres.
Material didàctic: s’ha d’intentar adquirir el material curricular en català.
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Altres: tot el personal docent del centre ha de tenir coneixements suficients del català, com a
mínim per al seu ús passiu
Α) Àmbit administratiu.
- Aspectes ambientals:
La retolació del nom del centre és en català.
- Dependències:
Tota la retolació de les dependències així com tot el que hi ha als taulers d’anuncis està escrit
en català.
Documentació administrativa:
Biblioteca:
La normativa interna, el servei de préstec , les fitxes de lectors, els avisos i les
etiquetes estan en català.
Els catàlegs d’autors, de matèries i de revistes i la llista de novetats les podem
trobar en català i en castellà.

-

Secretaria:
Tota la documentació elaborada per la secretaria del centre està escrita en
català ( fitxes d’alumnes, butlletins, arxius, inventaris, llibres d’escolaritat,
impresos de matrícula, cartes, comandes, rebuts, taxes, baixes acadèmiques,
tampons, capçaleres, llibre de registre de correspondència, etc).
La documentació només es redacta en castellà quan va adreçada a un centre
de fora del domini lingüístic.
Correspondència:
La llengua d’ús habitual de la correspondència, tant oficial com individual,
circulars, comunicats i convocatòries és el català.
Instruments de gestió i de règim de funcionament:
El Projecte Educatiu de Centre, el Projecte Curricular d’Etapa, el Reglament
d’Organització del Centre, la Programació General Anual i la Memòria Anual són
en català.
Actes:
Les actes dels Claustres, dels Consells Escolars, de la Comissió Econòmica i de
les Juntes de Delegats es fan en català.
Pel que fa a les reunions de departament, es fan majoritàriament en català
(depèn dels seus membres i del cap).
Activitats extraescolars:
El material i les activitats organitzades pel centre són en català, però pel que fa
a les conferències i als monitors que realitzen tallers podem trobar tant el
castellà com el català, tot depenent de la procedència del convidat o
convidada.
Β) Àmbit de relació.
-

Òrgans col·legiats.
Les reunions del Claustre de Professors i del Consell Escolar es fan en català.

-
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La llengua de relació del professorat amb el professorat, l’alumnat, els pares i el personal no
docent és habitualment en català.
-

Alumnat.
La llengua de relació de l’alumnat amb el professorat, l’alumnat i el personal no docent
també és habitualment en català.

-

Personal no docent.
La llengua de relació del personal no docent amb el professorat, l’alumnat i els pares és en
català.

Val a dir que, en el cas que una família demani documentació en castellà, el centre li lliurarà. En el
cas d’una reunió amb famílies nouvingudes que tenen problemes de comprensió de la llengua
catalana, el tutor i/o professor utilitzarà la llengua que permeti una comunicació més fluïda. En l'àmbit
d'una reunió de pares d'un grup, el tutor i/o professor assegurarà que la informació arribi a les
famílies nouvingudes de forma adequada.
C) Àmbit docent.
La llengua catalana és, en un alt percentatge, la llengua vehicular de l’ensenyament, a excepció de la
docència de llengua castellana i llengües estrangeres. Tanmateix, el castellà, com a llengua oficial
que han de dominar els alumnes, és també llengua vehicular en l’ensenyament-aprenentatge
d’algunes àrees.
Així, dins el procés de revisió del PLC, hem pogut constatar, a través de les enquestes passades als
diferents departaments didàctics del centre, les següents dades:
ESO I BATXILLERAT
Sempre o més en català

A les explicacions Els departaments que duen a terme tot, o pràcticament tot, l’ensenyament en llengua
catalana són :
•
•
A la pissarra
•
•
•
Al llibre de text o •
unitats didàctiques •
•
Altres
materials •
didàctics
•

Educació plàstica i visual. *
Educació Física. *
Filosofia. *
Matemàtiques. *
Biologia i Geologia. *
Música. *
Llengües i cultura clàssiques. *
Tecnologia **
Orientació. ***
Ciències Socials. ***

*Així, 7 departaments, d’un total de 16, duen a terme tot el procés d’ensenyamentaprenentatge en català.
**El departament de Tecnologia també duu a terme tot el procés d'ensenyamentA
les
proves
aprenentatge
en català de forma majoritària (85%).
d'avaluació
*** Els departaments de Socials i Orientació exposen que els materials didàctics
(videos, articles, llibres de text) moltes vegades es passen en castellà ja que no es
troben al mercat en llengua catalana. La resta es fa en llengua catalana.
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CICLES FORMATIUS
Pel que fa als Cicles Formatius, cal dir que els resultats són més variables que a ESO i
Batxillerat, tot i que, en general, predomina també l’ús de la llengua catalana.

Sempre en
català
•

A les explicacions •
•
•

A la pissarra

•
•

Més en català

Igual castellà Més en
i català
castellà

Sempre en
castellà

Administració: les explicacions es fan majoritàriament en català (80%) i la resta
més en català o igual castellà i català.
Hoteleria: un 50% més en català i un 50% igual en castellà i català o més en
castellà.
Electromecànica: les explicacions es fan en català sempre.
Administració: un 80% sempre o més en català; un 10% sempre en castellà; i un
10% igual en castellà que en català.
Hoteleria: un 88% sempre en català i un 12% sempre en castellà.
Electromecànica: sempre en català.

•
Al llibre de text o
•
unitats
•
didàctiques

Administració: 60% en català i 40% en castellà.
Hoteleria: 100% en castellà per la dificultat de trobar-los en català.
Electromecànica: 75% igual castellà i català i 25% sempre en castellà.

•
Altres
materials •
didàctics
•

Administració: 50% en cada llengua.
Hoteleria: 100% més en català.
Electromecànica: 100% en castellà.

•

A
les
proves
•
d'avaluació
•

Administració: 70% en català; 20% igual en castellà i català i 10% només en
castellà.
Hoteleria: 88% sempre en català i un 12% en castellà.
Electromecànica: 50% sempre en castellà i un 50% igual en castellà i català.

Com a conclusió, podem constatar que la presència de la llengua catalana en el nostre centre és
majoritària, tot i les dificultats d’algunes assignatures per trobar material didàctic en la nostra llengua.
A més, és de destacar que la convivència lingüística en el nostre centre és modèlica en tots els
àmbits.
4. REALITAT SOCIOLINGÜÍSTICA DEL CENTRE.
L’IES M. Àngels Cardona és un centre que té, en aquest curs 2005-06 una matrícula de 637 alumnes.
Ofereix estudis d’Eso, Batxillerat (Humanitats, Ciències Socials i Tecnològic) i Formació professional
(Manteniment de Vehicles Autopropulsats, Hoteleria i Turisme i Administració).
El centre està situat a Ciutadella i, segons es desprèn del resultat de les enquestes passades durant el
present curs, la majoria de la població és catalanoparlant. Tot seguit, passarem a analitzar els
resultats de les enquestes de les famílies (veure Annex 8.1).
FAMÍLIES:


S'han recollit 415 enquestes. D'aquestes, un 74,3% són famílies amb els dos pares
catalanoparlants. La resta, el 25,7%, són famílies amb, com a mínim, un dels dos membres
de fora.
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Un 16,6% d'aquestes estan formades per pare o mare catalanoparlant i l'altre membre de
fora del domini lingüístic català, ja sigui estranger (15,9%) o de l'estat espanyol (84%).



Només hi ha un 9% de famílies amb els dos membres de fora del domini de l'àmbit català.



Pel que fa a les famílies amb els dos membres de fora de l'àmbit català, un 60% estan
formades per pare i mare de l'estat espanyol; un 25,7% pare i mare són de l'estranger ; i un
14,2% un membre és estranger i l'altre de l'estat espanyol. Pel que fa a la llengua que
empren en l'àmbit familiar, en el primer grup, un 85% empren el castellà, un 18% català i
castellà i el 14,2% restant català. Del segon grup, el 100% ralla castellà. Del tercer grup, un
10% utilitza altres llengües i la resta castellà.



Pel que fa a la llengua emprada fora de l'àmbit familiar, del primer grup, un 76% parlen
castellà, un 23.8% català i castellà. Quant al segon grup, un 88% parla castellà o llengua
estrangera i un 11,1% català. Del tercer grup, un 10% ralla una llengua estrangera i la resta
castellà.



Pel que fa als coneixements de la llengua castellana, del primer grup, entén el català un
92%, el ralla un 21,4%, el llegeix un 33,3% i l'escriu un 11,9%. Quant al segon grup, l'entén
un 11%, el ralla un 11%, el llegeix un 38,8% i no l'escriu ningú. Del tercer grup, l'entén un
90%, el ralla un 60%, el llegeix un 60% i l'escriu un 30%.



Quant a les famílies amb pare i mare nascuts a la zona de parla catalana, evidentment, la
llengua de relació és, de forma majoritària, la catalana (98%). Pel que fa a la llengua que
empren fora de l'àmbit familiar, un 88% empren el català; un 10% castellà i català; i un 2%
altres. Si analitzam els coneixements que tenen de la llengua catalana, l'entenen un 100%, el
rallen un 90%, el llegeixen un 100%, i l'escriuen un 54%.



Pel que fa a les famílies amb un dels dos membres no catalanoparlants, un 15,9% utilitza
com a llengua de relació la catalana; un 23,1% només empren la llengua castellana; un 68%
empren les dues llengües; i, finalment, un 4,3% empren altres llengúes.
Dins aquest grup de famílies, majoritàriament (92,7%) utilitzen com a llengua habitual fora
de l'àmbit familiar el castellà i el català; només un 7,2% n'utilitza d'altres.
Pel que fa als coneixements que tenen de la llengua catalana, els membres catalanoparlants,
tots l'entenen, la rallen i la llegeixen, i l'escriuen un 72,7%. Els membres no catalanoparlants,
l'entenen un 89,8%, el rallen un 63,7%, el llegeixen un 79,7% i l'escriuen un 21,7%.

ALUMNES:


S'han recollit 453 enquestes d'alumnes. D'aquests, un 91% han nascut a la zona
catalanoparlant; un 4,6% a altres llocs de l'estat espanyol; i un 4,4% a Europa i Sudamèrica.



Pel que fa a quina llengua els és més fàcil llegir i escriure, un 28% responen que en castellà,
un 52% en català i el 20% restant fan servir les llengües respectives (portuguès, francès i
anglès).



Quant a la lectura de llibres i premsa, un 17% fa servir normalment el català, un 63% tant li
és català com castellà i un 20% ho fa normalment en castellà.



Pel que fa a la televisió, un 6% la veuen normalment en català, un 51% en català o castellà i
un 42% ho fa sempre en castellà.



Escolten emissore de ràdio en català, un 10%, un 38% en català i castellà i un 52% sempre
en castellà.
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La llengua emprada dins l'àmbit familiar és la catalana per a un 68%, la castellana un 15% i
un 17% indistintament castellà i català.



Amb els amics, per a un 70% la llengua de relació és la catalana; un 23% fa servir català i
castellà i un 7% sempre és la castellana.

Com a conclusió, podem dir que l'àmbit en el qual el català és més poc present entre els joves és el
que fa referència als mitjans de comunicació, especialment la ràdio. Cal destacar, també, que un 30%
de joves indica que no sempre empra el català en la relació amb amics, la qual cosa evidencia que,
com ja indiquen enquestes sociolingüístiques més àmplies que aquesta, és un problema veure la
facilitat amb què els joves canvien de llengua davant companys no catalanoparlants, tot i que aquests
els entenguin.
El fet que a les escoles de primària l’ensenyament sigui únicament en català afavoreix la integració
lingüística dels nouvinguts provinents d’àrees no catalanoparlants que en arribar a l’institut no tenen
cap problema de desconeixement de la llengua. Cal destacar a més que la gent vinguda de fora
(generalment per fer feines de turisme o construcció) no vénen massivament, fet que afavoreix la
integració, i només en alguns casos es tracta de famílies senceres. Els darrers anys hi ha hagut un
considerable augment de la immigració de sud-americà, majoritàriament d’equatorians.
Per altra banda, la temporada turística es caracteritza pels horaris de feina excessius a la temporada
alta , que contrasten amb l’ocasionalitat de la temporada baixa. La situació laboral acaba afectant la
vida familiar, tot i que en el nostre centre no és significativa l’aparició d’alumnes d’incorporació
tardana quan ja ha començat el curs.
5. PROGRAMES LINGÜÍSTICS PER A ALUMNES AMB DIFICULTATS D'APRENENTATGE
Des del departament d'Orientació, es dóna suport de llengua catalana, i en menor grau castellana, a
tots aquells alumnes que, tot i no ser nouvinguts, presenten dificultats d'aprenentatge.
En aquest sentit, a 1r d'ESO es fan dues hores de suport de lectura per millorar velocitat, comprensió
i expressió oral. A 2n d'ESO, reben suport una hora setmanal per ajudar-los a fer la ressenya del llibre
de lectura de català. Al segon cicle d'ESO, les mesures s'estableixen en funció de les necessitats dels
alumnes perquè ja comptam amb els programes de Diversificació Curricular.
D’altra banda, està establert un programa específic d'acollida per a alumnes nouvinguts que té entre
els seus objectius fonamentals permetre la integració de l'alumnat d'incorporació tardana. El “Pla
d'acollida lingüística i cultural” (PALIC) del nostre centre, i que forma part d'aquest PL, pot consultarse a l'Annex 6.4.
6. ANNEXOS
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Enquesta famílies
Enquesta alumnes
Enquesta professorat
PALIC.
Porfolio.
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